Referat fra TUR-udvalg Vest – onsdag den 22. november 2017, i Viby
Deltagere: Torben Rasmussen (TR), Lasse Nielsen (LN), Jesper Jensen (JJ), Jørgen Larsen (JL), Robert Rasmussen (RR) og Ole Drensgaard (OD).
Afbud: Charlotte Leen
Dagsorden:
1. Referat fra seneste møde
2. Orientering fra TUR-koordinator
3. Orientering fra:
 Nord – Midt – Vest – Syd - Fyn
4. Årshjul
5. Økonomi/budget
6. Stævner
 Indbydelser
 Bestilling af baner
7. AK plan 2018-2019
8. Næste møde
9. Eventuelt
AD 1 – Referat fra seneste møde godkendt.
AD 2 – TR orienterede siden sidst. Nye halkontrakter er på vej fra DBwF.
Der er stadig klubber der trækker deres hold, og det giver TR en del arbejde med at justere
inde på Bowlingportalen, men indtil er det forløbet fint, håber ikke der kommer flere.
LP-turnering i indeværende sæson, der er kommet flere klager fra Øst, om at der menes der
er lavet seedninger, dette kan tilbagevises af TR.
Oprykningsspil fra 2. division herrer, der skal en dato på i AK planen, derudover skal vi være opmærksomme på at bestille baner og hal til dette. Datoen er fastsat til den 5. maj 2018.
JJ og JL sørger for at kontakte CL for at få datoen i AK planen.
Tovholdere på arrangementet er JJ og JL.
JFT olieprofil til denne sæson har der været en del problemer med, profilen er den der blev
brugt i sidste sæson. OD sørger for at det bliver tilrettet på hjemmesiden, og kontakter Nils
Jensen om dette. TR snakker med forbundet om opkrævning af penge for sæson 2018/19.
Tredje runde rykkes fremover til at være mere geografisk.
OD sørger for at priser for næste runder kommer på hjemmesiden.
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Oldboys/girls 2018/19 er på hjemmesiden over hvilke spillesteder skal benyttes.
Vedr. ungdom næste sæson, er der ved at blive udarbejdet nogle forslag til hvordan der
skal spilles, dette for at få ungdommen op i ”gear”. Klubber med ungdom tænkes at blive
indbudt til et fælles møde. LN sørger for at holde TUR-udvalget opdateret om forløbet. Ole
Kristensen fra Herning er tovholder for dette.
Ungdoms U-vest mix, bliver afholdt den 12.-13. maj 2018 i Herning. Ole Kristensen (Herning) er tovholder. LN holder os orienteret.
Øst/vest match forløb godt, Øst vandt. Positive tilbagemeldinger fra spillerne. Gentages igen
i 2018, måske med få ændringer. TR bad om at dem der skal udtages fra de forskellige områder bliver udlagt til de medlemmer som til daglig er disse områder, hvilket vil afhjælpe
ham en del i arbejdet.
AD 3 – Nord, OD udbad sig forklaring på ændringsforslag vedr. trøjer, TR orienterede.
1. div. herrer sidste runde, ikke optimalt at en af kampene først skal starte kl. 15.00. LN ser
på om der kan gøres noget, da kampen er i KIF Kolding.
Midt – et problem om baner i Silkeborg der ikke var bestilt. Dette er nu tjekket, og alt skulle
være på plads i resten af sæsonen.
Vest og Syd – I.A.B.
Fyn var fraværende, men TR oplyste at alle FM-mesterskaber er på plads.
AD 4 – Alle bedes gennemgå Årshjulet, og komme med kommentarer eller rettelser til TR,
senest 20. december 2018.
AD 5 – Tages op igen på næste møde.
AD 6 – JM single/double afvikles i Holstebro 27.-28. januar 2018 med 1 start lørdag, og 2
starter søndag samt 3.-4. februar med 2 starter lørdag og finalespil søndag. OD sørger for
indbydelser, TR sørger for at de kommer på hjemmesiden. TR har booket baner, sørger for
at tilrette så der kun bliver en start 27.01.18.
Tovholder TR, som selv sørger for at bede om hjælp hvis det er nødvendigt.
VEST mesterskaber i april 2018. OD sørger for at tilrette indbydelserne og sender dem til
TR, som sørger for at få dem på hjemmesiden. Tovholdere: Hjørring OD/JJ, Viborg OD/RR,
Tønder JL, Odense CL.
AD 7 – Se det udsendte, er der kommentarer eller tilføjelser så kontakt TR.
Vest Oldboys/girls mesterskabet, husk at få det på AK planen, TR sørger for dette.
TUR-Vest plan udsendes til udvalget TR sørger for dette, er der kommentarer eller tilføjelser
sendes det til TR inden 15. december 2017.
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AD 8 – Onsdag den 31. januar 2018, kl. 18.00,
hos Jørgen Larsen, Stenhøj Vænget 35, 7000 Fredericia.
AD 9 – TR ønsker at der udarbejdes en liste over hvem der er tovholder for de forskellige
stævner m.m. Dette skal så tilføjes til Årshjulet, så man kan se fremover hvem der klarer de
forskellige stævner.
I indeværende sæson gør TR og OD JFT turneringen færdig.
Det er vedtaget at JJ og JL er tovholdere på oprykningsspillet for 2. division herrer.
Tovholdere for VEST mesterskaberne se punkt AD 6
Billeder er taget af TR-LN-OD, som sørger for at det bliver lagt på hjemmesiden under TURudvalget.

Referent
Ole Drensgaard
Hobro, den 23. november 2017
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